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Föreningar       

TIBBLE SENIORKLUBB 

Hallonvägen 32 

Ordf: Christina Jaakola  Rö 41 

Tel: 08-58170933           Mobil: 070-4943215 

tibble.pensionarsklubben@bredband.net 

 TIBBLE STICK OCH VÄVSTUGA 

Hjortronvägen 21 

Ordf: Birgitta Asmund                Rö 23 

     Tel: 070-985 31 44 

TIBBLE SNICKARKLUBB 

Hjortronvägen 95 

Ordf: Lennart Johannesson 

     Tel: 070-669 50 54 

 

 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB 

 

Ordf: Roy Westin               Tel: 08-581 707 41 

      

TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING 

Mullbärsstigen 31 

Ordf: Siv Nilsson 

     Tel: 0734-303 740 

 

 VALBEREDNINGEN 

Folke Holtz Sammankallande. Rö 13   

                                          Tel: 072-151 17 21 

Gudrun Stenberg       Rö 23 Tel: 070-318 43 70 

Birgitta Alatalo          Hj  49 Tel: 070-202 64 26 

   

Lokalutlånare    Gårdsvärdar: 

Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: 

Jenny Börlin Andersson Ha 98 

     Tel: 073-646 54 82 

 Sökes, är du intresserad så hör av dig till: 

Styrelsen, antingen via mail, eller besök oss på 

Hjortonvägen 81 eller lägg en lapp i brevlådan.  

Nås lättas Måndag - torsdag mellan kl:19.00-21.00   

www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble 

Styrelsen informerar även på våran Facebook sida 

 https://www.facebook.com/brftibble/  

Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. 

Aktuella adresser och telefonnummer 

Bostadsrättsföreningen Tibble 

Styrelsen       

Hjortronvägen 81                  Tel. 08-581 741 81  styrelsen@boitibble.se  

Ordf:  Lennart Johannesson            Ha   82 

Vice ordf: Johan Grip                         Ha 104 

 

 

Sekr:         Karl-Axel Jonsson                Ha   48 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten           

Vice sekr:   Peter Asmund                      Rö   23 Ledamot: Sabine Bernhardtz                          Rö    9  

Ledamot:    Fredrik Gülich                     Ha   82 Ledamot: Felix Bordon Matas                         Ha 72 

Ledamot:    Nancy Olofsson                   Rö   15  

Ledamot:    Joel Zetterström                  Rö   17           

Representanter för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri mån-

dag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. 

https://www.facebook.com/brftibble/
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 V älkomna tillbaka till varda-

gen. Vilken fantastisk som-

mar vi fick, sol och bad i 

mängder blev det. Glassen 

tog slut i många butiker 

eftersom vi åt glass som aldrig förr, fast det fylldes 

ju på så fort det hanns med. Vi hoppas att ni har 

haft en lika fantastisk sommar som vi har. Ska 

villigt erkännas att på slutet blev det nog lite för 

”mycket” av den goa värmen, det var tur att vi 

kunde svalka oss med fläktarna som gick för fullt 

här hemma.   

 

50-års jubiléet som vi firade i augusti var en riktig 

hit. Vädret var på topp, hade inte kunnat vart 

bättre, strålande sol o blå himmel och en massa 

glada o goa grannar som minglade runt och hade 

det trevligt, vad kunde man mer önska sig?  

Mycket trevlig musik med ”Brumme” och hans 

musikaliska vänner, jag är övertygad om att alla 

som var där, var nog rörande överens om att den 

här dagen var fantastiskt trevlig. 

 

Nu går vi emot svampplockartider och vi har re-

dan hört att det finns massor av svamp, för svamp-

älskaren är det en ren lycka. De första kantareller-

na brukar nämligen att dyka upp så tidigt som i 

juni, ibland senare och eftersom säsongen är väl-

digt lång, så kan man plocka kantareller under en 

mycket lång tid. 

  

Häromdagen mötte jag en kille som hade plockat 

två kassar med svart trumpetsvamp och det är en 

delikatess. Den svarta trumpetsvampen är ofta 

eftersökt av gourmander och blir särskilt god om 

den steks i gjutjärnspanna med persilja, vitlök och 

olivolja. Torkad trumpetsvamp kan även malas till 

svampmjöl och agera smaksättare till ex. vis såser 

eller grytor. 

Det går också bra att konservera dem genom att 

trä upp svampen på sytråd o hänga upp dem tills 

de har torkat eller så kan man lägga ut dem på 

tidningspapper och torka dem om man nu inte har 

turen att äga en torkmaskin. När de väl har torkat 

så skall de förvaras mörkt och torrt.  

 

Matsvampsexperten Ingrid Holmberg, som förfat-

tat kokboken Naturkokboken, har ett hett sommar-

tips för den kantarellsugne. 
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Runskriften 

Brf. Tibbles informationsblad  

utkommer 4 ggr./år 

Ansvarig utgivare:  

Lennart Johannesson 

 

 

Redaktion: 

Yvonne Eurenius    

Anna Rubin 

 

 

 

Hallonvägen. 82 

Rönnbärsvägen 3 

  

Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på  

Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via  

e-postadress: runskriften@boitibble.se 

Innehållsförteckning: 

En trevlig höst önskar vi på  

Runskriftens redaktion. 
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Lennart Johannesson 

Ordförande 

Karl-Axel Jonsson 

Sekreterare 

Ansvarsområden: 

Övergripande ansvar över 

förvaltning, ekonomi,  

fastighet och markskötsel, 

störningsärenden, kontakt-

person på lokaföreningen, 

grannsamverkan. Kontakt-

person Gårdsvärdarna. 

Ansvarsområden: 

IT– ansvarig 

Hemsidan, e-post korrespondens 

med boende, välkomstbrev, in-

formation till nyinflyttade.  

Ansvarsområden: 

Möten, dokumentation, 

inkomna brev och mail. 

Tillskrivningar boende.  

Nancy Olofsson 

Ledamot 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/

balkonger samt inglasning av balkonger 

(boende).  

Utveckling av grönområden. Genom-

gång och uppföljning av mark- och 

trädplan, utemiljö och boenderegler.  

Johan Grip 

Vice ordförande 

Ansvarsområden: 

Kontraktskrivning utbyggnation-

er/balkonger samt inglasning av 

balkonger (boende). 

Fastighet: portar/balkonger/

fasader/städning/SBA-

besiktning) 

Drift: värme/vatten/el mm. 

Ansvarsområden: 

Ekonomiansvarig.  

IT-ansvarig. Upphandlingar. 

Ekonomi- finansförvaltning  

och kredithantering 

Avtalsansvarig. 

Styrelsens ledamöter 

Fredrik Gülich 

Ledamot 

Joel Zetterlund 

Ledamot 
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Valberedningen 

Peter Asmund 

Vice sekreterare 

Felix Bordon Matas  

Ledamot 

Ansvarsområden:                         

Besiktning av utbyggnationer/

balkongen samt inglasning av  

balkongen (boende). Utveckling  

av grönområden. Genomgång och 

uppföljning av mark– och trädplan, 

utemiljö och boenderegler.  

Parkering, boendekort (Q-park.) 

Inkomna brev och mail. Tillskriv-

ningar boende.  

Ansvarsområden: 

Ekonomi- finansförvaltning  

och kredithantering och avtal. 

Hemsidan, e-post korrespondens 

med boende, välkomstbrev, in-

formation till nyinflyttade.  

Bibbi Andersson 

Tel: 070-201 07 53

Jenny Börlin 

Tel: 073-646 54 82  

Anna Svanström 

Våra Gårdsvärdar 

 

 

 

 

 

 

Om du är kreativ och tycker om att fixa med aktiviteter som kan glädja andra i vår förening, ta gärna  

kontakt med oss gårdsvärdar. Vi är ett glatt gäng på fyra personer, som anordnar en rad olika aktiviteter under 

året. Vi önskar bli fler, så hör av dig. Ju fler vi är desto mer kan vi hjälpa varandra med alltifrån  

inköp till dekoration. Tveka inte, häng med i vårt glada gäng.  

Folke Holtz Gudrun Stenberg 

Sabine Bernhardtz 

Ledamot 

Romina Gonzalez 

Styrelsens ledamöter 

Birgitta Alatalo 

Ansvarsområden: 

Besiktning av utbyggnationer/

balkonger samt inglasning av  

balkonger (boende). Utveckling  

av grönområden. Genomgång och 

uppföljning av mark- och trädplan, 

utemiljö och boenderegler.  
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 Styrelsen informerar  

Enkätundersökning 

På årsmötet togs det ett beslut att styrelsen, skall göra en undersökning om hur våra uteplatser samt balkonger 
skall vara utformade. Alla lägenhetsinnehavare kommer under hösten att få ett brev ifrån Novus, som kommer 
att genomföra den undersökningen, var så vänliga att svara på den enkäten. Resultatet av den undersökningen 
kommer att ligga till grund för hur våra uteplatser och balkonge skall se ut. Vi kommer att presentera resultatet 
av den undersökningen till årsmötet 2019. 

Påhälsning i våra garage 

Dags igen, att påminna om att alla vi som har garage ,måste låsa dörren efter oss så att ingen obehörig kan ta sig in. 
Det har förekommit stölder i en del garage. Styrelsen har fått information om att några personer inte låser garagedör-
ren efter sig, det är inte acceptabelt. Ta alltid för vana att låsa dörren efter dig. 

Entredörrarna 

Under höst och vintermånaderna med  början från den 1:a september kommer vi  

att återgå till att låsa portarna klockan 19.00 och öppnas som vanligt 06.00.  

Gårdsvärd-något för mig? 

Brf Tibbles styrelse söker dig som tillsammans med vår sammankallande gårdsvärd är intresserad av att komma med 

idéer kring, planering och genomförande av aktiviteter för våra föreningsmedlemmar. 

Utifrån de förslag som kommer till gårdsvärdarna, diskuterar vi tillsammans med sammankallande gårdsvärd vilka 

aktiviteter som skall genomföras och när. 

Kommande aktiviter som vi har kvar 2018:  

-Oktober Halloween 

-November pepparkaksbaket. 

Tycker du att detta med gårdsvärd verkar vara något för dig eller är du nyfiken på att veta mer? Vi är fyra gårdsvärdar 

nu, Jenny Börlin Andersson, Bibbi Andersson, Anna Svanström och Romina Gonzales men är i behov av flera. 

Hör av dig till sammankallande som är Jenny Börlin Andersson på tel. 073-646 54 82, eller till Bibbi Andersson på tel. 

070-201 07 53. Du kan också lägga ett meddelande med ditt namn, din adress och ditt tel. nr i brevinkastet till styrel-

sens lokal på Hjortronvägen 81 märkt ”Gårdsvärd ” 

Uthyrning av våra kvartershus 

När våra kvartershus på Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21 hyrs ut till de boende kan det ibland hända att det 

blir väldigt livat (inte så ofta, men det händer) då ska vi som grannar inte ringa till Jenny Börlin Andersson som är vår 

kvartersutlånare, hon är endast ansvarig för utlåningen av lokalen och inget annat. Om du blir störd av ex. hög musik 

så kan du kanske gå och prata med de som har festen och be dem sänka volymen och i andra fall om det skulle vara 

väldigt stökigt/bråkigt så får ni ringa till polisen men tänk på att inte störa henne för hon kan inte göra någonting.   
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Äpplena är till för alla att plocka 

Äppelträden som finns runtom på våra gator är till för alla att plocka. Perfekt som ett mellanmål 

eller att baka en äppelkaka av. Tänk bara på att det är många som vill ha äpplen och fyll helst 

inte kassarna. Många plockar ifrån träden fast det finns väldigt många äpplen som trillar ner när 

det blåser och det går alldeles utmärkt att plocka dessa också. För ett par veckor sedan hörde jag 

några barn prata och de plockade äpplena på marken för ett sedan gå upp med dem i skogen så 

att älgar och rådjur kan få ta del av dem, det tyckte jag var väldigt fint gjort av de killarna. 

Miljöstationen 

 

Det har väl inte undgått någon att se hur vår miljöstation på Hallonvägen såg ut helgen den 25/26 augusti. Det var rent 

förskräckligt illa hur någon ens kan tänka tanken på att skräpa ner på det här viset och sedan räkna med att någon an-

nan ska städa upp efter denne. Brf Tibble har inget med containrarna att göra, vem som helst har rätt att kasta sina so-

por/skräp i dessa containers vilket är väldigt bra för annars kanske det skulle tippas i naturen och där ,ska vi inte ha det. 

Det är absolut inte okey att bete sig på det här viset. Om det nu är en boende i vårt område som har gjort det så hoppas 

vi att du/ni skäms riktigt ordentligt om ni läser det här.  

Ordförande Lennart Johannesson såg det här på måndagen den 27 augusti när han kom hem från arbetet och ringde till 

kommunen varpå de skulle meddela de som har hand om containrarna. Karl-Axel Jonsson ringde också, varpå de skulle 

skicka ut en miljöinspektör för att titta på det, många boende ringde till kommunen och klagade, det tog resten av veck-

an innan det försvann, på fredagen var det borttaget. Samhall som städar åt det företaget som äger containrarna vägrade 

städa eftersom det räknades som en sanitär olägenhet och det kan man förstå det är inte meningen att någon skall skada 

sig på arbetet. Det slutade med att kommunen fick ta bort det eftersom det är deras mark.       

Det är så att området som containrarna står på är kommunens mark och företaget som äger containrarna är:  

FTI AB de har telefon:020-880312 

Containrarnas ID = 12419.  

Vi har alla ett lika stort ansvar för vår miljö och inträffar det här igen så kan du ringa till FTI AB och tala om hur det 

ser ut, kanske ta ett kort med telefonen och skicka till dem. Det är viktigt att ange ID numret när man pratar med dom 

så att det vet vart containern finns någonstans. Lägg gärna in deras tel.nr i dina kontakter och glöm inte ID numret. 
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 Motorfordonstrafik inom HSB Tibbles  
bostadsområde 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

På förekommen anledning måste vi påminna om vad som gäller inom HSB Tibbles  

bostadsområde. Då det på senare tid visat sig att hastigheten inom bostadsområdet ökat 

markant och ett antal incidenter har inträffat. Som tur är har ingen person skadats. 

En uppmaning från styrelsen är: Sänk hastigheten, stäng bommen efter dig både vid infart  

och utfart. Bommen skall alltid vara stängd.    

Följande gäller: 

För att minimera olycksriskerna för lekande barn och övriga som befinner sig inom  

bostadsområdet är trafik med motorfordon, även moped, i princip förbjuden. Undantag  

medges för utryckningsfordon, handikapp transporter och transport av tyngre föremål. Den 

som ändå anser sig behöva köra in sitt fordon i bostadsområdet skall framföra detta med 

största försiktighet och respektera fartbegränsningspåbud, max 7 km/tim.  

Utdrag ur 8 kap Trafikförordningen 

 1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

All parkering inom bostadsområdet är förbjudet. Vid transport inom bostadsområdet är det 

endast tillåtet att lämna (parkera) fordonet i max 10 minuter. 

Bevakning sker via parkeringsbolaget Q-Park vilka har rätt att utfärda kontrollavgift 

(felparkeringsavgift). 
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 Livsfarlig kunskapsbrist om hja rtstartare i  
Sverige 

Nästan två av tre svenskar, 62 procent, vet inte var närmaste  
hjärtstartare finns – det visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-  
Lungfonden. Nu krävs satsningar för att öka tillgängligheten till  
hjärtstartare i samhället för att hjälpa de nära 10 000 svenskar  
som årligen dör av plötsligt hjärtstopp. 

-Hja rtstartaren a r en milstolpe inom forskningen som  
ma ngdubblar chansen att o verleva fo r den som drabbas. Men det 

fo rutsa tter att den finns na ra till hands, sa ger Jan Nilsson, ordfo rande i Hja rt-  
Lungfondens Forskningsra d. 

 

Framga ngsrik forskning, fler hja rtstartare i samha llet och fo rba ttrade kunskaper om  
hja rt-lungra ddning hos allma nheten a r viktiga orsaker till att antalet o verlevande har  
o kat kraftigt genom a ren. 

 
Sedan millennieskiftet har andelen bevittnade hja rtstopp da r patienten fa r hja lp fo re  
ambulansens ankomst o kat fra n 42 till 75 procent. Under samma period har antalet  
svenskar som o verlever plo tsligt hja rtstopp femdubblats – fra n 110 ra ddade liv a r 2000  
till 577 ra ddade liv a r 2016. 

 

Bara en tredjedel vet var närmaste hjärtstartare finns, vet du? 
 

Forskning visar att chansen fo r den som  
drabbas av hja rtstopp att o verleva o kar  
fra n 11 till ca 70 procent vid ett snabbt  
ingripande med hja rtstartare. Problemet a r  
att endast en dryg tredjedel av svenskarna,  
38 procent, vet var na rmaste hja rtstartare  
finns. Detta enligt en ny Sifounderso kning  
som gjorts pa  uppdrag av Hja rt- Lungfonden. 

 

– Vid plo tsligt hja rtstopp a r snabb hja lp helt  
avgo rande, ett par minuter kan inneba ra  
skillnaden mellan liv och do d. Da rfo r  
beho ver tillga ngligheten till hja rtstartare  
o ka och frivilliga livra ddarsystem finnas i  
hela Sverige. 

Sms-livräddare gör skillnad, bli en du också. 
 
SMS-livra ddare, a r ett sa  kallat frivilligt livra ddarsystem da r privatpersoner med kunskap om hja rt-
lungra ddning blir larmade om na gon i na rheten drabbas av hja rtstopp. I dag finns frivilliga livra d-
darsystem i Stockholms la n, Va stra Go taland och i Norrbotten. 

Anma l dig till gratis utbildning i HLR med hja rtstartare genom att kontakta  
Huvudinstrukto r Peter Asmund, utbildning@asmund.se.  Utbildningslokal i ho st blir  
Hallonva gen 84  

mailto:utbildning@asmund.se
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Tibble firade 50 år lördagen den 25 augusti, det var en 

fantastiskt fin dag eftersom vi hade sån tur med vädret. 

Stålande sol och många glada människor, det kunde inte 

vara bättre. Ordförande Lennart Johannesson började 

med ett tal om hur föreningen kom till och vilka som satt 

i den allra 1:a styrelsen.  

Med hjälp av Gunilla på HSB samt seniorklubben så fick 

man fram vilka personer som har bott i sina lägenheter 

från starten. Det innebär att de är de enda som har bott i 

lägenheten från början fram till idag.  

Det var ca: 20 personer. Samtliga fick ett presentkort från 

föreningen på 300 kronor som de kan använda på Coop.  

När det var klart så gick vi en tipsrunda till snickarboa 

där man kunde titta in och se vad de kan erbjuda med-

lemmarna. Efter det gick frågorna vidare till Stick o vävs-

tugan där vi kunde ta del av allt det vackra som medlem-

marna hade både vävt, stickat och virkat. När vi väl kom 

tillbaka till ängen så vankades det lunch som föreningen 

köpt in från Petjos i Kungsängens centrum. Det servera-

des sallad med bröd och smör, efter det bjöds det på 

kaffe med vaniljbullar som Jenny hade bakat och havre-

kakor som Bibbi bakat (två av våra gårdsvärdar), det var 

fantastiskt gott. Rätt som det var dök glassbilen upp och 

delade ut glass till både barn och vuxna. Det var lekar för 

både stor som liten, kasta ristrianglar i hinkar, kast med 

stövel, spotta råtta och rullator race. Hela tiden minglade 

medlemmarna runt och pratade med varandra och njöt 

av dagen. Det var så lyckat. Stort tack till Gårdsvärdarna,   

seniorklubben och styrelsen som gjorde den här dagen 

möjlig.  

Priser delades ut till vinnarna i form av godis till barnen 

och ett kaffepaket till de vuxna. 

50 - års Jubileum 
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HALLOWEENKVÄLL 

fredagen DEN 26  OKTOBER 

Vi bjuder på: lekar, musik,  
häxdryck och spökmat 
Kom gärna utklädda! 

Fredagen den 26 oktober kl. 18.oo-20.oo 
Föreningslokalen på Hallonvägen 84 

Välkomna önskar Gårdsvärdarna! 

 

Pepparkaksbak 

I lokalen på Hallonvägen 84. 

Onsdagen den 21 november klockan 17.oo-19.oo 

Vi bjuder på någon form av tilltugg samt glögg och pepparkakor. 
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Mingelkväll i styrelselokalen 

 

 

Styrelsen bjuder in till en kväll med  

glögg, julmust o pepparkakor. 

Måndagen den 3 December  

I styrelselokalen på Hjortronvägen 81  

Vi har öppet mellan klockan 18.3o - 20.oo 

Varmt välkomna önskar Styrelsen i Brf Tibble 

 

Vi har förstått att det finns många husdjursägare i vår bostadsrättsförening som inte vet om att det finns en veterinär-

klinik här i Kungsängen, därför vill vi berätta de finns på Tibble torg 3, i HSB´s gamla lokaler. Den drivs av veterinä-

rerna Agnes Lenart och Hubert Nowakowski. De genomför avancerade operationer, diagnostik de erbjuder också 

ultraljud, gastroskopi, bronkoskopi, dialys, hjärt undersökningar, kirurgi, stenter för trakeal kollaps, tandvård kloklipp-

ning mm. Dessutom har de röntgen och ett fullt utrustat labb och självklart säljer de mat till våra älskade husdjur.  

Här är några av de kommentarer vi har hört när vi pratat med människor som har besökt dem: 

- Ringde och fick komma samma dag även fast dem egentligen var fullbokade.  

- Utan tvekan den bästa veterinärkliniken vi någonsin har gått till.  

- Superbra, professionella behandlingar och varma bemötanden. Helt klart den absolut bästa veterinärkliniken.  

- Hubert och Agnes är enormt kompetenta samt underbara människor som är så måna om djuren och deras ägare.  

- Mycket duktiga veterinärer med mycket stora hjärtan.  

- Hubert och Agnes är båda två otroligt trevliga, kunniga och framför allt personliga de tar sig tid att förklara det som 

man undrar över.  

- Jag är så tacksam att dom finns, proffsiga, vänliga och tillmötesgående! Kan varmt rekommendera dessa veterinärer! 

- De är de mest sympatiska, empatiska känslosamma och finaste veterinärer jag någonsin har träffat.  

Här kan du alltid känna dig varmt välkommen, de sätter alltid djuren och djurägarna först.  
 

Hit kan du ringa om du vill beställa tid tel: 070-095 48 84  
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 Vi som är medlemmar i BRF Tibble kan låna lokalerna på Hallonvägen 84 och  

 Rönnbärsvägen 21 till privata familjefester/tillställningar. 

 Den medlem som lånar lokalen är fullt ut ansvarig att vara på plats under hela  

 tillställningen. Den som lånar lokalen är skyldig att se efter så ordningsregler efterlevs  

 och se till att ha möjlighet att avbryta festen vid behov.  

 Den som lånar lokalen är ansvarig för att vägen till utgångarna är fria och att gästerna  

 får information om var utgångarna finns. 

 Utrustning:    Spis, kyl & frys diskmaskin, bord, stolar, kaffebryggare,  

      Microvågsugn, Vattenkokare, samt glas porslin och bestick.  

      För 45 personer. 

 Max antal personer:  70 st. Den som lånar lokalen skall informera sig  

      om utrymningsvägar och ansvara för att ej mer  

      än tillåtet antal personer vistas i lokalen 

 Pris:     Medlemmar i föreningen får låna lokalen  

      till privata familjefester/tillställningar kostnadsfritt. 

 Tider för utlåning:   Utlåning av lokalen sker från kl. 11:00 dagen du lånar  

      lokalen till 11:00 dagen efter. Vid eventuella avvikande tider   

      beslutar lokalutlånaren om det är möjligt. 

 Tider:     Inga störande ljud efter kl. 23.00  

      Lokalen ska vara utrymd senast kl. 01.00  

      Detta gäller även på nyårsafton 

 Ordningsregler:  Det är inte tillåtet att sälja alkoholhaltiga drycker.   

      Rökning är ej tillåten i lokalen.  

 Skador:     Vid eventuell skada i lokalen eller på inventarier  

      förbinder sig lokallånaren att ansvara för eventuella  

      reparationskostnader. 

 Städning:    Städning av lokalen inkl närområdet utanför ska göras innan  

      utlåningstidens slut. Städutrustning finns att låna i lokalen.  

      Sopor ska tas från lokalen och lägg i respektive behållare ute  

      vid parkeringen.  

 Besiktning:   Före/efter lån av lokal görs tillsammans med lokalutlånaren. 

 

 Ha det så trevligt! 
 Styrelsen för BRF Tibble 

Tibble Bostadsrättsförening 

Brf Tibble 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSLOKALEN 

Styrelselokal: Hjortronvägen 81, 196 35 Kungsängen  

Styrelserepresentant träffas här helgfria måndagar kl. 1830 -1900 
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www.upplands-bro.se 

 

Fixartjänsten hjälper dig som är över 70 år 

Genom fixartjänsten erbjuder Upplands-Bro kommun dig som är  
över 70 år hjälp med praktiska saker i ditt hem, som kan innebära  
risk för fall- eller halkolyckor. 

Tjänsten är kostnadsfri och vänder sig även till dig som bor på äldreboende eller servicehus. Vi tar med oss verktyg, 
men du får själv stå för eventuell materialkostnad. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster. 

Vi hjälper dig med tjänster som: 

 

 Byta batterier, glödlampor, lysrör eller proppar 

 Flytta möbler inom bostaden 

 Sätta upp gardiner, tavlor eller lampor 

 Bära upp eller ner saker från vinden eller källaren 

 Lägga halkskydd under mattor 

 Förankring av till exempel lösa sladdar i taket 

 Källsortering, bärhjälp och bortforsling 

Vi utför inte tjänster som: 

 Kräver behörighet eller fack kunskap 

 Ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens  
      arbetsuppgifter 

 ”Utetjänster”, det vill säga på altanen eller i trädgår-
den. 

Beställ hjälp 
Du beställer hjälp genom att ringa på telefon:  
08-581 691 54.  

Hyra ut din bostadsrätt i andra hand 

Ska du hyra ut en bostadsrätt i andra hand är det viktigt 
att du får godkännande från bostadsrättsföreningen. 
Trots att du äger bostaden måste du ta hänsyn till bo-
stadsrättsföreningens stadgar och styrelse. Det finns 
även bestämmelser kring hur mycket du får ta ut i hyra 
och hur ett andrahandskontrakt ska upprättas. 

1. Ta reda på om du får hyra ut din bostadsrätt 
Att ha en bostadsrätt innebär att du äger en viss del av en 
bostadsrättsförening. Om du måste flytta ut tillfälligt kan du 
hyra ut bostaden i andra hand, förutsatt att din bostadsrätts-
förening godkänner detta. Vad som gäller för andrahandsut-
hyrning är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och 
även i hyreslagen. Dock är hyreslagen tvingande vilket inne-
bär att bostadsrättsföreningen får inte ha hårdare regler än 
vad hyreslagen föreskriver. 

Giltiga skäl till att hyra ut en bostadsrätt i andra hand: 

 Om du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo 
ihop 

 Arbete, studier, värnplikt eller vård av anhörig på annan 
ort (som du inte enkelt kan pendla till) 

 På grund av sjukdom 

 När du hyr ut till egna barn 

 När du hyr ut till närstående 

 Om du har svårt att få din bostad såld på grund av 
marknadsläget 

Om du ska hyra ut av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen 
godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsför-
eningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska 
dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar. 
 
Tänk på! Du bör aldrig hyra ut din bostadsrätt i andra hand 
utan godkännande från bostadsrättsföreningen eller beslut 
från Hyresnämnden.  

Inre fonden 

Du som har renoverat eller tänker göra det kan ta ut pengar på inre fonden om det finns pengar där. Observera att 

kvitto inte får vara äldre än 6 månader. Du kan se hur mycket pengar som finns på Hyres-Avgiftsavin som du får 

varje kvartal från HSB. I varje ruta för varje månad står det specificerat:  

Behållning på fonden för inre underhåll per: ex: 2018-03-08    7856,73 kr. 
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Nu kan du som är medlem logga in på HSB Portalen och 

ta del av de uppgifter om ditt boende och bosparande som 

finns lagrat hos oss. Har du till exempel tappat bort din 

avgiftsavi kan du enkelt ta fram uppgift om OCR-nummer 

etc. HSB Portalen finns tillgänglig dygnet runt och du be-

höver inte vänta på att få hjälp. 

HSB Portalen är i korthet en informationsportal där du kan 

hämta och lämna information som berör dig. Första 

gången du loggar in vill vi att du kontrollera att dina upp-

gifter är rätt och kompletterar det som saknas. Rätt  

e-post och mobilnummer underlättar för oss vid kontakt. 

För att kunna få ett lösenord så ska du kontakta HSB 

Stockholm på Tel: 010-4421000, be om att bli kopplad till 

servicecenter, eller via  

mail: servicecenter.stockholm@hsb.se.   

De skickar ett lösenord till dig och när du loggar in så kan 

du ändra lösenordet. 

Under MINA SIDOR hittar du dina uppgifter som per-

sonnummer, namn, adress och kontaktuppgifter, medlems-

dokument mm. Uppgifter om din lägenhet, aviseringar, 

OCR-nummer, bospar och mycket mer hittar du också här. 

Här kan du även byta ditt lösenord. 

Manual för HSB Portalen hittar du på längst ned på sidan 

Du loggar in på HSB Portalen via länken 

www.hsbportalen.se Glömt lösenordet? Om du skulle 

glömma eller tappa bort ditt lösenord surfar du 

till www.hsbportalen.se och klickar på länken ”Problem 

att logga in, klicka här”. Ladda ner Manual för medlem. 

Att tänka på när du ska renovera! 

 

Tänk på dina grannar när du ska renovera. Många gånger kan det vara väldigt störande för grannarna när det sker en 

massa oljud från renovering, framför allt när det skall tas bort kakel. Det du kan göra är att sätta upp en lapp på anslags-

tavlan där du talar om för dina grannar att du ska renovera och ungefär hur lång tid det kommer att ta innan du är fär-

dig. Det är många som arbetar på natten och sover på dagen, då kan de hinna skaffa öronproppar och förhoppningsvis 

kunna sova vidare. Det är bra för grannsämjan om du varnar dina grannar inför kommande renovering. 

För dig som är nyinflyttad och behöver ett parkeringstillstånd  
Det finns att hämta i styrelserummet på Hjortronvägen 81. Måndagar kl. 18.30-19.00 

HSB Portalen.  

Hur får jag ett lösenord till Portalen? 

 

 

 

 

Filter 

Behöver du filter till dina  
vädringsluckor så finns de  
att köpa hos Bauhaus, avdel-
ning VVS. Kostar ca: 50 kr. 

Snickarboa 

Vi har en jättefin 

snickarverkstad på 

Hjortronvägen 95.  

I den verkstan finns det ett målarrum där 

man kan lacka och måla saker som man har 

tillverkat eller renoverat. Om man renove-

rar hemma är det bra att kunna gå ner och 

ex: kapa lister mm. Det kostar 250 kronor/

år att vara medlem. Vill du bli medlem så 

hör av dig till Lennart Johannesson på tel: 

070-669 50 54 

Tibbles stick och vävstuga 

På Hjortronvägen 21 finns det en riktigt 
fin vävstuga där man träffas och väver på 
måndagar och stickar o virkar på ons-
dagar. Känner du att det skulle vara nå-
got för dig så kan du höra av dig till: 
Birgitta Asmund på tel: 070-985 31 44 

http://www.hsbportalen.se/
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Ditt individuella lägenhetsnummer som du ska uppge i 
din kontakt med styrelsen och förvaltningen består av  
tre siffror, dessa hittar du högst upp till höger eller 
vänster på din ytterdörr. 
Detta nummer skiljer sig från lantmäteriets lägenhets-
nummer som är fyrsiffrigt och inte unikt för just din lä-
genhet. Se nedan information från lantmäteriet. 
 
Om det finns fler än en bostad med samma adress ska 
varje bostad ha ett lägenhetsnummer enligt den standard 
som anges i förordningen om lägenhetsregister och i 
Lantmäteriverkets föreskrifter om lägenhetsregis-
ter. Numret bildar tillsammans med adressen en unik 

identitet för varje bostad. 
Lägenhetsnumret består av fyra siffor. De två första siff-
rorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entré-
planet sätts till 10. Även om ett våningsplan skulle ligga 
en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan.  
 
Våningsplan ovanför entréplanet numreras 11, 12 etc. 
och nedanför 09, 08 etc. De två sista siffrorna anger bo-
stadens placering inom våningsplanet. När man kommer 
upp till ett våningsplan, till exempel 11, börjar numrering-
en med 1101 vid den bostad som ligger till vänster om 
trappan och fortsätter medsols. 

Bostadsrättstillägget 

Föreningen har sedan många år tillbaka tecknat en kollektiv försäkring för bostadsrätt. Detta innebär att när du teck-
nar din hemsförsäkring så behöver du inte ta bostadsrättstillägget eftersom föreningen har redan tecknat den försäk-
ringen för samtliga 825 bostadsrättslägenheter. Föreningens försäkringsbolag just nu är Trygg Hansa.  

Brf Tibble har en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare hos Trygg Hansa .  

”OBS” 

Denna försäkring ersätter inte behovet av en egen hemförsäkring i valfritt försäkringsbolag. Det är genom hemför-
säkringen man har skydd för sitt eget lösöre samt ansvars- och rätts– skydds försäkring! 

Tilläggsförsäkringen gäller endast för skador i lägenheten som omfattas av bostadsrättshavarens underhålls skyldig-
het.  

Exempel vatten- och läckageskada. 
Skada orsakad av vätska som oberäknat strömmat ut från: 

 - Avloppssystem 
 - Ledningssystem 
 - Värmesystem 
 -Anordning anslutna till system enligt ovan 

 Skada orsakad av vätska som oberäknat strömmat ut från: 
 - Badrum eller annat våtrum, akvarium och vattensäng, kyl/frys och yttertak. 

Samtliga boende i Brf  Tibble erbjuds utbildning på   och lungräddning 

utan kostnad. 

 
Du kan redan nu anmäla ditt intresse för HLR-utbildningen till: 

”utbildning@asmund.se” 

Utbildningen är på 2 timmar med start 19.00-ca 21.00. 

Antal deltagare är begränsat till max 12 personer. 

Kursdatum: onsdag 3 okt, torsdag 18 oktober samt tisdag 30 oktober . 

Kurslokal Hallonvägen 84. 

Samtliga boende erbjuds utbildning på dessa utan någon kostnad. 

Praktiska övningar varvat med teori. Kursintyg ges till varje deltagare. 

Anmäl ditt intresse redan idag, lär dig att rädda liv. 

Ditt lägenhetsnummer  
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Vi som är medlemmar i brf Tibble har tillgång till  

bastun på Hallonvägen 70. 

Årsavgift 

Från 1 januari - 31 december 700:- /år. Den som börjar 

under verksamhetsåret betalar 50:-/mån. 

Anmälan 

Anmäl intresse till förvaltningskontoret vid Hjortronvä-

gen 35. Tel. 010 -  442 13 90. Efter inbetald avgift ges 

tillträde till bastun på samma bricka som används för 

bokning/tillträde till tvättstugan. 

Betala till Bankgiro 126-7608 

Som referens skriver du ”Bastu 2166 konto 3214”  

samt namn och lägenhetsnummer.  
Observera att det är föreningens lägenhetsnummer 

som du ska ange.  

 

Finns som regel angivet längst upp på utsidan av lägen-

hetsdörren. (Inte myndigheternas nya nummer som ju 

finns lika i alla trapphus).    

 

Öppettider: 

 

 

 

 

För dig som renoverar badrummet så finns det möjlig-

het att få tillgång till bastun där det även finns en dusch. 

Detta till en kostnad av 60 kr i månaden.  

Måndag - torsdag 17.00 - 21.00 

Fredag - söndag   15.00 - 22.30 

Damer måndag & onsdag 

Herrar tisdag & torsdag 

Familj fredag, lördag & söndag 

Välkommen till brf  Tibble´s bastu 

Ett bosparande är en av de finaste gåvor du kan ge, och det är enklare än du tror. Till omyndiga barn kan du själv 
enkelt öppna bosparande direkt på nätet med hjälp av ditt BankID. Om du inte har något BankID finns en 
"muntlig fullmakt" som du kan använda.  
Det innebär att endast fullmaktshavaren skriver under och intygar att hen fått tillåtelse av vårdnadshavare att 
öppna bosparkonto i barnets namn.  
Efter undertecknandet kommer banken skriftligen att informera förmyndarna om att hen har utfärdat intyget och 
vad det innebär. Förmyndarna kan då invända mot intyget genom att kontakta banken.  
Banken kommer då att återkalla produkten. Här hittar du den muntliga fullmakten för kontoöppning till omyn-
dig. https://www.hsb.se/stockholm/bospar/blanketter/ 

Du kan också gå till närmaste HSB-kontor eller Swedbankkontor för att få hjälp med att starta ett bosparande i 

HSB 

Tänk på att medlemskap i HSB ska finnas innan bosparkonto kan öppnas. Här kan du enkelt öppna ett medlem-

skap i HSB. https://blimedlem.hsb.se/index.html 

Så funkar det att ge bort ett bosparande 

Tips, om att bo i Bostadsrätt 

Sök på YouTube: Bo i bostadsrätt.  

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt? HSB har gjort en informationsfilm  

som rätar ut  frågetecknen och avfärdar de vanligaste missuppfattningarna.  

https://www.hsb.se/bospara/blanketter/
https://www.hsb.se/bospara/blanketter/
https://blimedlem.hsb.se/index.html
https://blimedlem.hsb.se/index.html
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Styrelsens sidor 

Styrelsen informerar 

Molokerna - Matavfall - vad är det? 

Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok 

du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.  

 Alla slags matrester, både råa och tillagade 

 Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur 

 Frukt och grönsaksrester, skal 

 Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar 

 Pasta, nudlar och ris 

 Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd 

 Äggskal, potatisskal, morotsskal mm 

 Hushållspapper i liten mängd 

 Snittblommor  

 Mindre krukväxter utan jord 

 Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie 

 Ciggarettfimpar, snus eller aska 

 Blöjor, bindor, våtservetter 

 Dammsugarpåsar 

 Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) 

 Kattsand, husdjurströ 

 Stearinljus 

 Textilier eller liknande material 

 Jord, sand 

Kastas i den LILLA moloken där det 

står matavfall. 

Ja!  

Allt detta är MATAVFALL 

Kort och gott så kan du kasta allt som 

är brännbart i den STORA moloken. 

Nej  

Detta är INTE matavfall 

 

 

 

Matavfall 

Restavfall 

Behållare till matavfallspåsar 

 samt påsar finns att hämta i  

förrummet till tvättstugorna. 
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Kretsloppcentralen i Brunna 

Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. 

Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi 

Coop Forum, ända fram till vändzonen. 

Öppettider:   

Måndag och onsdag: Stängt 

Tisdag och torsdag: 11.00-19.00 

fredag:   11.00-16.00 

lördag och söndag 10.00-15.00 

 

HSB Stockholm. Servicecenter &  

Felanmälan 

Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet 

på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles 

hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress:  

felanmalan@stockholm.hsb.se 

servicecenter@stockholm.hsb.se 

 

Personlig service (övrig tid telefonsvarare): 

Vardagar 08.00-16.30 

 

OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer,  

telefonnummer dagtid samt Om du hänger  

lägenhetsnyckeln i nyckeltuben. 

Att tänka på: 

Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhets-

fel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer 

du faktureras för utfört arbete. 

Hämtning av vitvaror 

Vitvaror  hämtas mot avgift av Ragn-Sells. 

Du får själv ringa till Ragn-Sells för bortforsling 

av kylar  och frysar.   

Kundtjänst telefon: 0771-88 88 88 

Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka 

ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhänder-

tas på rätt sätt. 

HSB Stockholm,  

Kungsängenkontoret 

Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostads-

rättsföreningar i Kungsängen. 

Telefonnummer:: 

Besöksadress: 

Postadress: 

010-442 13 90  

Hjortronvägen 35 

196 35 Kungsängen 

Måndag: 

Tisdag–onsdag:  

Torsdag:  

Fredag:  

Stängt 

09.00–11.30  ↓Sommartid ↓ 

13.00–18.00  13.00—16.00 

Stängt 

Felanmälan 

Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.boitibble.se 

Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret 

vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, 

ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler).  Andra fel kan 

vara på fastigheten såsom ytterdörrar, kallt i lägenheten, lysen mm.  

Observera att du inte ska besöka eller ringa till förvaltningskontoret för felanmälan. 

Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på 

måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. 

http://www.hsb.se/stockholm/tibble


 

 

Manusstopp för Runskriftens decembernummer  

är 15 November 2018. 

Lämna Ditt bidrag på Hjortronvägen 81,  

i Runskriftens eget brevinkast eller via e-post på 

e-postadress runskriften@boitibble.se 

Vi ses igen i nästa nummer som utkommer i December 

Foto: Yvonne Eurenius 


